
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันพุธที ่ 23  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. - 10.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน – 23  มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 15 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 2,318 ราย 
รักษาหาย 2,016 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 297 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 4 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 5 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 489 ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564  สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 23 มิถุนายน 2564  

2. สรุปประเด็นสำคัญของ IC ดังนี้ 
2.1 IC ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานของ SAT โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้ 
  - ทีมอำเภอหัวหินเร่งติดตาม HRC ของ Cluster ต่าง ๆ ในอำเภอหัวหิน และเข้มงวดการปฏิบัติตาม

มาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม., กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครต่างๆ ในหมู่บ้าน  เฝ้าระวังสอดส่อง
ดูแลผู้เดินทางมาจากนอกพ้ืนที่  เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากพบสถานการณ์  มีผู้ป่วยยืนยันติด
เชื้อรายใหม่จากผู้เดินทางมาจากนอกพ้ืนที่  รวมถึงการเฝ้าระวังการจัดงานที่มี PR มาร่วมงานในทุกพ้ืนที่ 
   - เร่งรัดให้ทุกอำเภอทำ Active Surveillance ในสถานศึกษา  เนื่องจากขณะนี้มีการเปิดภาคการศึกษา
แล้ว  และพบสถานการณ์การติดเชื้อในโรงเรียน 

2.2 IC ติดตามผลการฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1 รอบที่  2 ของโรงพยาบาลทุกแห่ง  ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ทั้งในส่วนของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ และ AEFI 

2.3 IC ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของทุกอำเภอ และติดตามกำกับ
การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด สำหรับอำเภอที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่  ได้แก่ อำเภอหัวหิน, อำเภอเมืองฯ และ
อำเภอบางสะพาน 

2.4 IC แจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
    3.1 Operation : แจ้งผลการดำเนินงาน GFP ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตาม
เป้าหมาย  ได้แก่  โรงงานขนาดใหญ่ 15 แห่ง พบสิ่งทีโ่รงงานต้องดำเนินการเพ่ิมเติม ได้แก่ การจัดทำแผนรองรับ
สถานการณ์ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมิน SHA Plus เพ่ิมเติมของร้านอาหาร/ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงของทุก
อำเภอ ซึ่งดำเนินการแล้ว 38 แห่งจาก 76 แห่งที่ขอรับการประเมินเข้ามา  

/3.2 Planning : รายงาน… 

ฉบับที่ 284 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 285 
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 3.2 Planning : รายงานความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด  19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอ
ประจวบพร้อม  และจำนวนผู้ลงทะเบียนใน  Whitelist รวมถึงผลงานการฉีดวัคซีน  

3.3 Liaison : แจ้งประเด็นข้อสั่งการ จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านทางสาธารณสุข (EOC) กรณ ี: 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 51 / 2564 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 
โดยมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 8 ข้อ  รายละเอียดส่งทาง EOC Prachuap แล้วเมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้  จะดำเนินการติดตาม  พร้อมข้อสั่งการของ EOC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกวันศุกร์  เพ่ือ
รายงานยังกลุ่มภารกิจ Liaison เขตสุขภาพที่ 5  ทุกวันเสาร์ 
 

IC มีข้อสั่งการดังนี้  
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 
ทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

1 นัดหมาย/เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันพฤหัสบดีที่  
24 มิถุนายน 2564 

 

 

 
 

      นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 
Liaison Officer ศูนยป์ฏิบัติการ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 

 
 

 

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


